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Češi na čele v používání bezkontaktních karet

Zdroj: VISA Europe
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Platíme bezkontaktně - máme dostatek terminálů a karet

90/142
milión ů

bezkontaktních 
transakcí

Zdroj: SBK – 1. pololetí 2015

82/125
tisíc 

bezkontaktních
terminál ů

49/103
miliard korun 

zaplaceno 
bezkontaktn ě

97/146
milión ů

bezkontaktních 
transakcí

7,4/11
milión ů

bezkontaktních
karet

52/105
miliard korun 

zaplaceno 
bezkontaktn ě

0,5% NFC zahraničí 0,5% NFC v zahraničí
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Průzkum SČS – jak na tom jsme?

Zdroj: SČS – Sdružení českých spotřebitelů 1/2014

Kolik procent dotázaných m á bezkontaktní kartu? 55%

Největší výhoda 
bezkontaktních karet?

Rychlost a jednoduchost – 75%

Většina dotázaných z t ěch, kte ří bezkontaktní kartu nemají, 
by svoji kartu za bezkontaktní vym ěnila. Ochota k vým ěně

je nejvýrazn ější u t ěch, kte ří toho subjektivn ě o rozdílu 
mezi kartami v ědí nejvíce. 

96% dotázaných využívá platební kartu. Platbu kartou v 
obchod ě realizuje alespo ň jednou týdn ě většina (78 %) 

respondent ů.          
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EOC – Elektronické odbavení cestujících

• 11 krajských a 3 
meziměstské systémy

• Integrují více než 200 
dopravců a 48 ze 112 
systémů MHD

• Systémy jsou 
vzájemně
nekompatibilní

Situace v dopravních 
systémech

Zdroj: studie MasterCard
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Priority v zavádění bezkontaktních karet

1. Náhrada pen ěženky

2. Snížení po čtu vydaných karet

3. Otevření pro nerezidenty

4. Zavedení nových tarifů

5. Časové jízdenky

6. Jednotlivé jízdenky mimo Londýn

Regiony v ČR
1. Časové jízdenky 

2. Snížení po čtu vydaných karet 

3. Jednotlivé jízdenky v regionu 

4. Náhrada peněženky 

5. Jednotlivé jízdenky mimo region 

6. Otevření pro nerezidenty

Zdroj: Studie pracovní skupiny PSBKVD - Pracovní skupina pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě
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Startujeme řešením časového jízdného

>60%

V ČR, více než
60% časových 
jízdenek oproti 

jednotlivým 
jízdenkám, dle 
objemu tržeb z 

jízdného

Časov é
jízdenky

Jsou podle 
studie PSBKVD 

nejdůležitější
problematikou k 
řešení z pohledu 

dopravních 
podnik ů

Priorita 
#1

Proto vývoj 
řešení pro 

časové jízdenky 
bylo prioritou 
číslo 1 pro GPE
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Jak jsme dostali časový kupon na bezkontaktní kartu?

Obchodní místo dopravce

• Nákup časového kuponu
• Přiřazení kuponu k 

bankovní kartě – POS
• Registrace slevy
• Přeregistrace kuponu na 

jinou kartu
• Prodej předplacených 

karet
• Reklamace

E-shop

• Nákup časového kuponu
• Přiřazení kuponu k 

bankovní kartě
• Přehled transakcí
• Přeregistrace kuponu na 

jinou kartu

Systém dopravce

• Registrace časových 
kuponů k tokenům

• Registrace slev
• Distribuce údajů do 

validátorů – white listy
• Správa transakčních dat

GP transport

• Správa klíčů pro tokeny
• Generování a 

přeregistrace tokenů

Vozidlo

• Správa white listů
• Ověření časových kuponů

registrovaných k bankovní
kartě

• Koupě a platba 
jednorázového jízdného

• Pouze bezkontaktní karty

GP webpay

• Platba za kupon
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Jak to vidí uživatel



This presentation is the property of Global Payments Inc. or its subsidiaries and affiliates, is for sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential or privileged 
information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 

SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

10

Pracujeme na rozšíření o „pružné jízdné“

10

Obchodní místo dopravce

• Registrace slevy
• Prodej předplacených 

karet
• Reklamace

E-shop

• Rozšíření přehledu 
transakcí o „pružné
jízdné“

Systém dopravce

• Výpočet jízdného k 
zaúčtování do GP transport

• Správa tokenů karet
• Správa cestujících
• Historie jízd
• Historie plateb
• Portál pro cestujícího

GP transport

• Autorizace jízdného dle 
předpisů asociací

• Clearing transakcí
• Správa klíčů tokenů
• Historie plateb

Vozidlo

• Správa black-listů
• Načítání průchodů
• tokenizace

Pružné jízdné – zdroj PSBKVD.
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Vývoj odbavení cestujících

Včera Dnes Zítra

papírové jízdenky 
dopravní karty

bankovní karty  
alternativní digitální nosi če
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Budoucnost cestování
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Děkuji za pozornost!


